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To ju¿ pi¹ta wystawa zorganizowana przez Muzeum
Regionalne w Chojnowie, na której 
prezentuj¹ swoje prace utalentowani mieszkañcy
naszego miasta. 

Po wielu latach chojnowski peron i trakcja
na odcinku Mi³owice-Okmiany doczeka³y siê 
kapitalnego remontu. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat 
w Chojnowie posadzono blisko 900
drzew i krzewów ró¿nego gatunku. 
Czy Chojnów mo¿na nazwaæ zielonym
miastem? 

W Polsce, w jego kategorii nie ma lepszego,
w Europie bli¿szy idea³u jest tylko jeden.
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Z prac wydzia³ów

* Trwa remont szatni K.S. Chojnowianka. Na

ukoñczeniu jest docieplenie i krycie dachu,

który przez ostatnie lata nie by³ naprawiany.

Zdemontowanie okien (bêd¹ wymieniane na

nowe) oraz rozbiórka œcianek wewnêtrznych

(bêd¹ przebudowywane) pozwoli³y na wysusze-

nie obiektu (zawilgoconego z powodu z³ego

stanu dachu. Zdemontowano instalacjê c.o.,

która bêdzie wymieniana.

* Rozpoczêto prace przy budowie budynku soc-

jalnego przy ul. Z³otoryjskiej 13c. Wykonano

wykop pod budynek. W trakcie prac pod czêœci¹

zaprojektowan¹ budynku odkryto pozosta³oœci

po fundamentach przedwojennego tartaku.

“Odkrycie” wymusi³o pog³êbienie wykopu 

w tym miejscu i dokonanie wymiany gruntu -

wykop zasypano ¿wirem, który warstwowo

zagêszczono. 

* Odby³ siê przetarg na przebudowê sieci

wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w ul: Z³oto-

ryjskiej, Spacerowej, Cichej i M³ynarskiej oraz

sieci kanalizacyjnej w ul. Ciemnej, Rynek 

i Konarskiego. Rozpoczêcie prac planowane jest

na pocz¹tku sierpnia.

* Mieszkañców by³ego osiedla Piotrowice

ucieszy z pewnoœci¹ fakt, ¿e na pocz¹tku

przysz³ego miesi¹ca rozpoczn¹ siê prace przy

budowie ul Samorz¹dowej. W pierwszej kolej-

noœci zostan¹ usuniête z tymczasowych dróg

betonowe p³yty oraz stare krawê¿niki.

Nastêpnie przeprowadzone zostan¹ roboty

ziemne polegaj¹ce m.in. na budowie sieci kanal-

izacji desz-czowej maj¹cej na celu odwodnienie

dróg. Wówczas bêdzie mo¿na przyst¹piæ do

budowy nawierzchni asfaltowej ulic i park-

ingów, wy-³o¿enia chodników kostk¹ pol-

brukow¹, ukszta³towania terenu i oznakowania

organizacji ruchu. Prace maj¹ trwaæ przez oko³o

4 miesi¹ce.

* Rozpoczête w drugiej po³owie czerwca prace

przy budowie oœwietlenia ulicy Kazimierza

Wielkiego zakoñczono w pierwszych dniach

lipca. Zamontowano tu cztery lampy parkowe,

które oœwietlaj¹ teraz teren dotychczas pogr¹-

¿ony noc¹ w ciemnoœciach.

* Trwaj¹ prace wykonywane z udzia³em pra-

cowników prac interwencyjnych i robót pub-

licznych.

Aktualnie realizowane s¹ umowy z Powiato-

wym Urzêdem Pracy na zatrudnienie 21 pra-

cowników prac interwencyjnych, którzy

wykonuj¹ m.in. prace przy przepiêciach szamb 

i przy³¹czy kanalizacyjnych budynków komu-

nalnych, remoncie pomieszczeñ budynku 1b

przy urzêdzie z przeznaczeniem na po-

mieszczenia dla dotychczasowych u¿ytkow-

ników budynku Pl. Zamkowy 2, renowacji

elewacji budynków w Rynku, utrzymaniu

terenów zielonych nie objêtych przetargiem 

i sprz¹taniu jednostek podleg³ych urzêdowi.

* Wobec braku ustawowych mo¿liwoœci organi-

zacji przez Urz¹d Miejski robót publicznych od

01.06. br. zatrudnienie zorganizowa³o Starostwo

Powiatowe w Legnicy. Obejmuje ono 12 bru-

karzy, którzy wykonuj¹ roboty chodnikowe.

Dokonano ju¿ wymiany nawierzchni chodnika

przy Pl. Zamkowym z p³ytek betonowych na

nawierzchniê z polbruku o powierzchni 115m2,

a obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z wymian¹

nawierzchni chodnika na ul. B. Chrobrego.

Wymianie podlegaj¹ m.in. krawê¿niki, obrze¿a 

i nawierzchnia betonowa.

Prace potrwaj¹ jeszcze oko³o dwóch tygodni.

Powierzchnia nowego chodnika wyniesie oko³o

500m2.

Sowy czy nietoperze ?

Od kilku, a mo¿e nawet kilkunastu dni

mieszkañców bloków na chojnowskim osiedlu,

przeœladuj¹ dziwne dŸwiêki. Tu¿ po zmroku, 

w ró¿nych rejonach osiedla s³ychaæ piski,

których nikt nie potrafi zidentyfikowaæ.

Odg³osy przypominaj¹ dŸwiêk wypuszczanego

powietrza z balonu przy œciœniêtym ustniku.

Pisk jest g³oœny, regularny, systematyczny 

i dobiega z tego samego miejsca przez kilka

godzin. Z oddali s³ychaæ identyczne odpo-

wiedzi.

Spekulacji na temat co w nocy nie daje spaæ,

jest wiele. Pierwsze rozpoznania przypisywano

kotom, potem mówiono o nietoperzach, sowach,

pustu³kach…

Zainteresowaliœmy spraw¹ profesjonalistów. 

W minion¹ œrodê swoj¹ wizytê zapowiedzia³

ornitolog i spec od nietoperzy, ale… nie

dojechali.

W dalszym ci¹gu wiêc mo¿emy tylko snuæ

domys³y, tworzyæ w³asne teorie i przys³uchiwaæ

siê dziwnym piskom. 

Ostatnie doniesienia mieszkañców osiedla infor-

muj¹, ¿e piski zaczynaj¹ ucichaæ.

ZUS informuje
Oddzia³ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych 

w Legnicy informuje, ¿e od dnia 1 lipca

nast¹pi³a zmiana godzin przyjêæ inetersantów 

w Oddziale i terenowych jednostka organiza-

cyjnych w Boles³awcu, G³ogowie, Jaworze,

Lubinie, Lwówku Œl¹skim, Z³otoryi, Polko-

wicach, Górze. 

* Godziny przyjêæ interesantów – poniedzia³ek,

wtorek, czwartek, pi¹tek od 7.30 do 14.30; œro-

da od 7.30 do 17.00.

* Godziny przyjêæ interesantów w punkcie

Rejestracji – od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.

7.30 – 14.30.

Zawiadamiamy
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chojnowie informuje, ¿e od 

1 lipca 2005 r. do 31 paŸdziernika 2005 r. po-

radnia mieœciæ siê bêdzie w budynku Oœrodka

Doradztwa Rolniczego w Chojnowie – ul. Reja 8.

Tel/fax 818-85-64 (bez zmian).

***

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” 

w Chojnowie informuje zainteresowanych

nauk¹ jêzyka obcego, ¿e w sierpniu uru-

chomiony zostanie letni kurs j. niemieckiego.

Chêtnych zapraszamy w ka¿dy pi¹tek w godzi-

nach 18.00-19.00 do siedziby „Barki” – ul.

Drzyma³y 4, gdzie uzyskaj¹ wiêcej informacji.

***

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” 

w Chojnowie informuje, ¿e w sierpniu przyj-

mowane bêd¹ zapisy do grup jêzykowych 

(j. polski, angielski i niemiecki), grupy matem-

atycznej, etycznej i sportowej. Zajêcia dotycz¹

m³odzie¿y szkolnej a rozpoczn¹ siê we

wrzeœniu.

Kontakt i bli¿sze informacje w siedzibie „Barki”

– ul. Drzyma³y 4 w ka¿dy pi¹tek od godz. 18.00

do 19.00.

Wszystkim 

kole¿ankom i kolegom 

z Zespo³u Szkó³ Rolniczych,

by³ym wychowankom, kolegom

ze ZKRPiBWP, przyjacio³om, 

znajomym oraz s¹siadom, którzy 

uczestniczyli w ostatniej drodze

odprowadzaj¹c na miejsce

wiecznego spoczynku 

naszego nieod¿a³owanego 

mê¿a, ojca i dziadka 

œp. Józefa Koœciuka
serdeczne podziêkowania

sk³adaj¹ pogr¹¿eni w smutku 

¿ona z dzieæmi i wnuki.
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To ju¿ pi¹ta wystawa zorganizowana przez Muzeum Regionalne 

w Chojnowie, na której prezentuj¹ swoje prace utalentowani

mieszkañcy naszego miasta. W tegorocznym Przegl¹dzie

Chojnowskiej Plastyki bierze udzia³ osiemnastu uczestników. S¹

wœród nich studenci Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu,

cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Artystów Plastyków oraz osoby nie

zwi¹zane bezpoœrednio ze œrodowiskiem artystycznym. Wiêkszoœæ

uczestników prezentowa³a ju¿ swoje prace na wczeœniejszych wys-

tawach w chojnowskim Muzeum Regionalnym, ale bêdziemy mogli

podziwiaæ tak¿e umiejêtnoœci nieznanych nam twórców. 

Oficjalne otwarcie wystawy odby³o siê 8 lipca. Oprawa tego

wydarzenia by³a nietypowa. Tu¿ po przywitaniu goœci i twórców,

dyrektor muzeum J. Janus w kilku s³owach przybli¿y³ sylwetki artys-

tów i technikê ich prac. Potem zgromadzeni wys³uchali krótkiego

koncertu na skrzypce i flet w wykonaniu sióstr – Ma³gorzaty i Moniki

Szemelak, które w swoim dorobku maj¹ wiele wystêpów i nagród.

By³a to wiêc okazja do poznania nie tylko talentów plastycznych, ale 

i muzycznych.

Organizatorzy zgromadzili ponad 80 prac wykonanych ró¿n¹ technik¹

i na dowolny temat. Dominuje wœród nich malarstwo. Prezentowane

s¹ jednak równie¿ kopie ikon, szk³o, ceramika, rzeŸba, fotografia, haft

p³aski, origami ( japoñska technika sk³adania papieru). Ka¿dy

odwiedzaj¹cy wystawê znajdzie tu coœ ciekawego i niespotykanego.

Przegl¹d Chojnowskiej Plastyki potrwa do pierwszych dni wrzeœnia.

Wystawê ogl¹daæ mo¿na w Muzeum Regionalnym w Chojnowie

codziennie ( prócz poniedzia³ków i wtorków) od 8.00 do 16.00. 

W weekendy od 11.00 do 16.00.  

Wszystkich serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac chojnowskich

artystów.

Magdalena Ksi¹¿ek

Nasze talenty

„Przegl¹d    Chojnowskiej    Plastyki”
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Po  wielu  latach  chojnowski  peron  
i  trakcja  na  odcinku  Mi³owice-
Okmiany  doczeka³y  siê  kapitalnego
remontu.  
Na  potrzeby  tego  przedsiêwziêcia
si³y  po³¹czy³y  cztery  firmy  bran¿y
kolejo-wwej  z  Poznania  i  Warszawy.

Prace mieszkañcy ziemi chojnowskiej
obserwuj¹ od wrzeœnia ubieg³ego ro-
ku. Na ponad 17.kilometrowym od-
cinku wymieniane s¹ tory, modernizo-
wane obiekty in¿ynierskie czyli prze-
pusty i wiadukty, remontowane s¹
pó³rogatki i sygnalizacja œwietlna,
urz¹dzenia sterowania ruchem, wy-
mieniane s¹ przewody sieci trakcyj-
nej.
Wkrótce nowe oblicze zyska tak¿e
miejski dworzec. Perony z zachowa-
niem zabytkowych wiat, gruntowny
remont tuneli, monta¿ wind dla nie-
pe³nosprawnych – wszystko po to by
by³o bezpieczniej, wygodniej i estety-
czniej.
- Najwiêcej problemów sprawia nam
rekonstrukcja zabytkowych obiektów -
mówi dyrektor kontraktu Józef Strojec-
ki. - Konserwatorzy upieraj¹ siê przy
zachowaniu nawet najbardziej zde-
wastowanych i zupe³nie ju¿ nie przy-
datnych. Z drugiej jednak strony, po
renowacji, efekt jest imponuj¹cy.
Wiêkszoœæ œrodków finasowych po-
chodzi z funduszy strukturalnych
ISPA. Uzupe³nia je bud¿et pañstwa.
Unijne normy szczegó³owo okreœlaj¹
przeznaczenie i cel przekazanych
pieniêdzy. W tych kryteriach nie mieœ-
ci siê g³ówna czêœæ dworca czyli hol 
i s¹siaduj¹ce pomieszczenia.
Có¿, darowanemu koniowi…., ale
miejmy nadziejê, ¿e w³aœciciel tej
czêœci dworca sam zdecyduje o re-
moncie.

Zakoñczenie prac planuje siê na lipiec
przysz³ego roku. Przedsiêwziêcie ma
na celu zwiêkszenie komfortu i bez-
pieczeñstwa jazdy kolej¹. 
- Wymieniane obecnie torowisko poz-
woli na rozwiniêcie prêdkoœci do 160
km/h. Wymiana wszelkich urz¹dzeñ
zapobiegnie awariom, zapewni bez-
pieczeñstwo zarówno pasa¿erom jak

i drogowcom. 

Sygnalizacja œwietlna, zabezpie-
czenia na przejazdach kolejowych
czy wyremontowane wiadukty pod-
nios¹ bezpieczeñstwo tak¿e na dro-
gach. Obecny zakres prac przewiduje
np. remont wiaduktu na trasie do Ro-
kitek i za Osetnic¹. Dyrektor Strojecki
obieca³, ¿e przy pracach remonto-
wych uwzglêdnione bêd¹ tak¿e
potrzeby rowerzystów.
Na tego typu przedsiêwziêciach zys-
kuj¹ wiêc wszyscy. Szkoda tylko, ¿e
dotycz¹ one tak niewielkich odcinków
polskich trakcji.

eg

Na torachPPii¹¹ttaa  SSzzaannssaa
Pi¹ta, jubileuszowa edycja Plenerowej Imprezy Charytatyw-

nej na rzecz dzieci „Szansa na uœmiech” odby³a siê w tym

roku 10 lipca.

Miejsce, cel i za³o¿enia imprezy s¹ ka¿dego roku takie same. 

Rada so³ecka Jaroszówki organizuje ten festyn z myœl¹ 

o najubo¿szych dzieciach.

Z ka¿dym rokiem impreza organizowana jest z wiêkszym

rozmachem, przybywa wykonawców, publiki a co za tym

idzie, tak¿e œrodków finansowych na rzecz dzieci.

Imprezê wspieraj¹ osoby publiczne ze œwiata polityki i kultu-

ry. Na hipodrom Stadniny Koni widzów œci¹gaj¹ g³ównie

gwiazdy polskiego kina. W tym roku festynow¹ licytacjê

prowadzi³ Marek Siudym najbardziej kojarzony z serialem

„Z³otopolscy”, „Lokatorzy”, czy „Kabaretem Olgi Lipiñ-

skiej”. Wspólnie ze Stanis³awem Szelcem z kabaretu Elita

tworzyli na scenie niepowtarzalny duet. Z pewnoœci¹ ich

humorystyczne dialogi przykuwa³y uwagê i s³uch. Obser-

watorów charytatywnej licytacji by³o zatem wielu, zdecy-

dowanie wiêcej ni¿ samych licytuj¹cych. Niemniej z samej

licytacji organizatorzy zebrali kwotê blisko 4 tysiêcy z³otych.

Nieco wiêcej do festynowej kasy wnios³a loteria fantowa,

która na ka¿dej imprezie plenerowej cieszy siê ogromnym

powodzeniem. Losy loterii by³y o tyle atrakcyjne, ¿e ka¿dy 

z nich zawiera³ nagrodê, bra³ jeszcze udzia³ w losowaniu

dodatkowych, atrakcyjnych przedmiotów.

Dziêki kuponom loterii zebrano ok. 7 tysiêcy z³otych. 

W sumie tegoroczny dorobek festynu to blisko 32 tysi¹ce. Na

tê kwote z³o¿y³y siê pieni¹dze ze wspomnianej licytacji 

i sprzeda¿y losów, ale tak¿e z festynowych atrakcji, gas-

tronomii, biletów parkingowych, op³at za autografy gwiazd 

i sponsorów.

- Dotychczas, ka¿dego roku, obserwowaliœmy tendencjê

wzrostow¹ festynowej zbiórki – mówi wspó³organizator

„Szansy na uœmiech” Mieczys³awa Jasiñski. – Ten rok za-

chwia³ nasze statystyki, by³ s³abszy od poprzedniego – zebra-

liœmy mniej.

Trudno siê jednak dziwiæ kiedy wszystkim nam jest coraz

ciê¿ej. Z drugiej strony cieszy nas ka¿da z³otówka, a kwota

jak¹ zebraliœmy mimo wszystko nie jest ma³a.

Zgromadzone podczas festynu pieni¹dze przeznaczane s¹ na

artyku³y szkolne, odzie¿ i obuwie. 

- W wyj¹tkowych sytuacjach pokrywamy tak¿e koszty ubez-

pieczenia dziecka, fundujemy posi³ki czy wyjazd na letni

wypoczynek – dodaje M. Jasiñski. – Ka¿da z³otówka jest

wykorzystana z po¿ytkiem dla najm³odszych, a w konsek-

wencji tak¿e ich rodzin.

„Szansa na uœmiech”, to impreza znana w bli¿szej i dalszej

okolicy. Z ka¿dym rokiem jej popularnoœæ roœnie. Atutem

tego festynu jest z pewnoœci¹ miejsce. Jaroszówka to jedno 

z bardziej atrakcyjnych miejsc naszej gminy, a rodzinny

wypoczynek pod chmurk¹ to bez w¹tpienia propozycja nie

do odrzucenia.
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To co pañstwo Genowefa i Jan

Œwidziñscy trzymaj¹ w rêkach, to

wspania³y okaz kaktusa, który po

raz pierwszy od 10 lat zakwit³ tak

bujnie.

- Trzy lata temu, po siedmiu latach

hodowli, nasz kaktus obdarowa³ nas

pierwszymi kwiatami – wyjaœnia 

p. Genowefa. - By³y to jednak poje-

dyncze kwiatki. Podobnie by³o w ro-

ku ubieg³ym. Tegoroczny kwiatostan

wprawi³ w zdumienie ka¿dego, kto

mia³ szansê go obejrzeæ – roœliny

¿yj¹ bowiem tylko 24 godziny.

W³aœciciele kaktusa zapewniaj¹, ¿e

nie stosuj¹ ¿adnych wyj¹tkowych

zabiegów przy jego pielêgnacji. 

- Wiosn¹ wystawiam go za okno,

kiedy przychodz¹ ch³ody zabieram

go do domu. Nie ma specjalnych

wymagañ – podlewam, dogl¹dam 

i to wszystko.

Jednodobowy kwiatostan ma bia³e,

lekko kremowe p³atki o delikatnym

zapachu. W tym roku obfituje nie

tylko w kwiaty, ale i w szczepki, 

z którymi pañstwo Œwidziñscy nie

maj¹ ju¿ co robiæ. 

Wierzymy, ¿e ten urodzaj wró¿y

tak¿e wiele obfitoœci w ¿yciu.

eg

Kaktusowy okaz

Bez  porêczycieli,  
szybko  i  wygodnie,  
ju¿  przy  dochodach  
600  z³  miesiêcznie

Chojnów ul. P. Skargi 2
tel. 8196726

KKKKRRRREEEEDDDDYYYYTTTTYYYY

W ka¿dym mieœcie znajduj¹ siê miejsca,

które s¹ dla niego charakterystyczne, ulu-

bione przez jego mieszkañców. W Choj-

nowie jest to rynek, a w Egelsbach pla-

cyk, na którym stoi koœció³ ewangelicki 

i fontanna przedstawiaj¹ca „strugaczy

klamerek do bielizny”. W Egelsbach nie

ma rynku i wszystkie imprezy i uroczys-

toœci odbywaj¹ siê w³aœnie na tym placu.

Koœció³ ewangelicki w obecnej formie

istnieje od 1750/51 roku. Do 1750 roku

mo¿na by³o zaobserwowaæ trzy etapy

rozbudowy koœcio³a. W 1400 roku zbu-

dowano tu na osi wschód- zachód ma³y

koœció³ek. Do dzisiaj zachowa³o siê tylko

obramowanie starego wejœcia. 

W roku 1614 gotyck¹ kaplicê zburzono 

i zbudowano wzd³u¿ osi pó³noc- po³udnie

obszerny koœció³ z czterospadowym

dachem. Na pó³nocnym spadzie dachu

umieszczono wie¿yczkê zamiast wie¿y

koœcielnej. 

W latach 1750/1751 koœció³ rozbudo-

wano (wyd³u¿ono) w kierunku po³ud-

niowym i w takim kszta³cie zachowa³ siê

do dziœ.

Z gotyckiej œwi¹tyni zachowa³ siê fresk 

z roku 1330 przedstawiaj¹cy Chrystusa. 

Fontanna przedstawiaj¹ca strugaczy

klamerek do bielizny znajduje siê na-

przeciwko koœcio³a ewangelickiego. Na

pocz¹tku XX wieku panowa³a w okoli-

cach Egelsbach bieda i mieszkañcy za-

czêli z ga³êzi strugaæ klamerki do

bielizny, sprzedawaæ je w okolicznych

miejscowoœciach i w ten sposób zarabiaæ

na ¿ycie. Od tego czasu Egelsbach nazy-

wa siê „wiosk¹ klamerkarzy”. Dziœ natu-

ralnie nie struga siê tu ju¿ klamerek na

sprzeda¿. Z okazji swoich 65 urodzin

ówczesny burmistrz Thomin wezwa³

mieszkañców do sk³adania ofiar na

budowê fontanny, przekazuj¹c pieni¹dze

przeznaczone na przyjêcie urodzinowe.

Figura przedstawia kobietê strugaj¹c¹

klamerki. Ka¿dego roku w czerwcu, pod-

czas jednego z weekendów odbywa siê tu

„œwiêto fontanny”, które na przemian

przygotowuj¹ ró¿ne zrzeszenia.

Zarówno koœció³, jak i fontanna- symbole

miasta Egelsbach - znajduj¹ siê na 

obrazie, który Chojnów otrzyma³ od

Egelsbach. Obraz ten wisi w sekretariacie

Urzêdu Miasta i ka¿dy, kto ma na to

chêæ, mo¿e go obejrzeæ.

C.D.N.

Egelsbach – miasto partnerskie
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Zaczynamy od tunelu pod nasypem kolejowym od strony

Goliszowa.

Po lewej stronie widniej¹ zabudowania dawnej cukrowni.

Zak³ad ten powsta³ w 1882 r. i przerabia³ 300 ton buraków na

dobê. Dla wiêkszoœci chojnowian jest to POHZ, gdy¿ chyba

nikt ju¿ nie pamiêta przerabianych tu buraków. O tym, ¿e

zak³ad ten by³ cukrowni¹ œwiadczy jedynie plac, na którym

by³y sk³adowane i myte buraki. 

Zbli¿aj¹c siê do pierwszych zabudowañ Chojnowa pokonaæ

trzeba przejazd kolejowy trasy ³¹cz¹cej Chojnów ze Z³otoryj¹.

Kiedyœ miejsce to by³o bardzo ruchliwe. Odnog¹ tej trasy by³a

bocznica kolejowa fabryki papieru. Jej budynki  wraz z dwoma

charakterystycznymi kominami widoczne s¹ ju¿ z daleka,

staj¹c siê niejako drogowskazem do Chojnowa. Jeden z nich

zosta³ skrócony, gdy¿ grozi³ zawaleniem. W okresie kiedy by³y

budowane, nale¿a³y do jednych z najwy¿szych kominów 

w Niemczech.

Fabryka papieru zosta³a za³o¿ona w 1886 r. Pracowa³o tu

pocz¹tkowo 12 osób, a przed II wojn¹ œwiatow¹ produkowano

tu 40 ton papieru dziennie. Papier wyje¿d¿a³ st¹d do Anglii,

Kanady, Australii, Ameryki, Chin, Japonii i Indii. Prawdo-

podobnie w okresie II wojny œwiatowej produkowano tu pa-

pier, na którym drukowano fa³szywe banknoty.

Trasa Chojnów – Z³otoryja jest obecnie nieczynna. Kursowa³

têdy jeden z „najszybszych” poci¹gów relacji Marciszów –

Zielona Góra. Na niektórych leœnych odcinkach trasy pasa-

¿erowie mogli wyskoczyæ na grzyby i jeszcze wsi¹œæ do ostat-

niego wagonu.

Ulic¹ Goleszañsk¹ kierujemy siê ku centrum Chojnowa. Przed

nami skrzy¿owanie z bardzo ruchliw¹ ul. Legnick¹. To w³aœnie

têdy  teraz bêdziemy siê poruszaæ, zbli¿aj¹c siê do najstarszej

czêœci miasta.

Dotarliœmy do skrzy¿owania ul. Legnickiej z ul. Kolejow¹ 

(w prawo) i ul. Reja (w lewo). Przed nami Plac Wogezów. To

tu znajdowa³a siê kiedyœ Brama Legnicka, zwana równie¿

Doln¹. To tu zaczyna³ siê stary Chojnów. Na obrze¿u placu

zosta³ zrekonstruowany przebieg dawnych murów obronnych

miasta.

W tej czêœci miasta, ko³o bramy Legnickiej, w obrêbie murów

miasta, znajdowa³ siê szpital miejski œw. Miko³aja. Szpitalem

zarz¹dzali prowozorzy wybierani przez radê miejsk¹. Niemniej

jednak szpital œw. Miko³aja by³ instytucj¹ koœcieln¹. Odbywa³y

siê tu msze, a w dniu patrona odbywa³y siê sumy i nieszpory.

Powsta³ on w po³owie XIV w. Informacjê tê zawdziêczamy

ksiêciu Ludwikowi I i biskupowi Przec³awowi z Pogorzeli. 

W 1373 r. na³o¿yli oni na w³adze miejskie obowi¹zek utrzyma-

nia szpitala. Trochê póŸniej, w 1536 r., pojawi³a siê tak¿e tabli-

ca, wed³ug której fundatorem szpitala mia³ byæ Wolf Bo¿ywoj. 

Gdy ksi¹¿ê Fryderyk II wprowadzi³ reformacjê w Chojnowie,

szpital utraci³ swoje dobra i dochody. Mia³o to miejsce po 1536

r. Od tego czasu mia³ byæ on utrzymywany przez mieszczan. 

Po wielkim po¿arze w 1654 r. szpital bardziej sta³ siê przy-

tu³kiem i zajmowa³ mniejszy odbudowany budynek.

W 1855 r. po powiêkszeniu pomieszczeñ przytu³ek œw.

Miko³aja ponownie sta³ siê szpitalem. Nie na d³ugo, bo 

w 1904 r. zosta³ rozebrany.

Spacerkiem po Chojnowie

Chojnów, jakiego nie znacie
Nasze miasto ma ponad 700 lat. Niewielu z nas zna przesz³oœæ Chojnowa, jego burzliwe dzieje i historiê zwi¹zan¹ z wydarzeni-

ami i ludŸmi. Jeœli tylko zag³êbiæ siê w lekturê o kolejach losu naszego grodu okazuje siê, ¿e jest wiele ciekawostek i faktów,

które z pewnoœci¹ mog¹ zainteresowaæ.

Proponujemy wiêc Pañstwu kilkuodcinkowy, wakacyjny cykl Spacerkiem po Chojnowie, który jest jednoczeœnie fragmentem

ciekawego przewodnika „Rowerem do Ÿróde³ Skory” autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Jerzego Kucharskiego.



Chojnowski felietonik

ŒŒcciiee¿¿kkêê  uuttwwóórrzzmmyy  ssoobbiiee  ssaammii
W wielu miastach, które znam, œcie¿ki

rowerowe tworz¹ siê „samoistnie". Tak

miêdzy innymi wygl¹da to w niedalekim

Rawiczu. Nikt tam wczeœniej nie planowa³

takiej œcie¿ki, ale „ustali³a siê" ona sama. Od

ma³ego dziecka, to jest od ponad 40 lat, kiedy

tam jeŸdzi³em, widzia³em œcigaj¹cych siê po

plantach (otaczaj¹cych to miasto pozosta³oœ-

ciach wa³ów obronnych) m³odych ludzi na

„stalowych rumakach bez silnika". Nie by³a

to typowa œcie¿ka rowerowa, ale dawa³a

mo¿liwoœci: po pierwsze - wyszumieæ siê

mi³oœnikom „dwóch kó³ek" (oczywiœcie przy

pewnej dozie ostro¿noœci), a po drugie -

zauwa¿aæ piêkno samego miasta. Podobno

tak samo na swoje miasto patrz¹ rowerzyœci 

z Krakowa. Nie wiem, czy na pewno jest to

respektowane przez s³u¿by porz¹dku pub-

licznego, ale...

Temat w Chojnowie nie nowy. Ju¿ od wielu

lat zajmuje on poczesne miejsce w dyskus-

jach naszych mieszkañców. I nie dziwota!

Rowerzyœci w Chojnowie nie maj¹ zbyt wiel-

kich mo¿liwoœci poruszania siê z pe³n¹ doz¹

bezpieczeñstwa. Od czasu do czasu pokazuj¹

siê, szczególnie ci siedmio-oœmiolatkowie na

„pigalaku", czyli kwadracie otoczonym ulica-

mi D¹browskiego, Kolejow¹ i Grottgera.

Je¿d¿¹ po przecinaj¹cych plac alejkach...

Czy te¿ parki: Piastowski i Œródmiejski...

Mo¿e jeszcze kilka takich punktów zna-

laz³bym na terenie miasta. Jedno wszak¿e nie

pozwala na pe³ne wy¿ycie siê m³odych

nastêpców Szurkowskiego czy Szozdy - brak 

pe³nej ci¹g³oœci trasy rowerowej, choæby 

w przys³owiowe „kó³ko". I chyba brak tego,

co zauwa¿amy w Rawiczu czy Krakowie -

mo¿liwoœci kontaktu z ca³ym miastem i jego

urokami...

Jak ja to sobie wyobra¿am? Przede wszys-

tkim wiêksza mo¿liwoœæ poznania i podzi-

wiania atrakcji, jakimi miasto dysponuje.

Œcie¿ka rowerowa to bowiem nie tylko

pewne miejsca œcigania siê (chodniki czy

Rynek), wykonywania karko³omnych

sztuczek, jak to ma miejsce na „pigalaku".

Dzieciak rozpêdza siê w tym miejscu na

swoim rowerze i z impetem zje¿d¿a z placu

na przylegaj¹cy do niego chodnik od strony

D¹browskiego, niejednokrotnie wyskakuj¹c

na ruchliw¹ ulicê. 

O wypadek nie trudno.

Albo te¿ „jazda na jed-

nym kó³ku". Czy Park

Piastowski. Miejsce

znakomite dla zawodów

typu MASTERS nie

rozwi¹zuje problemu

najm³odszych, a i tu 

o wypadek nietrudno.

Jak utworzyæ tak¹ œcie¿kê? W wielu krêgach

dyskutuje siê o ró¿nych rozwi¹zaniach.

Chodzi o to, by œcie¿ka taka s³u¿y³a zarówno

m³odym rowerzystom, którzy od niedawna

zasiadaj¹ za kierownic¹, jak i tym, którzy

znaleŸliby, choæ trochê relaksu uprawiaj¹c

ten sport. Rzecz nie³atwa i wymagaj¹ca

nak³adów finansowych. Póki co rowerzystów

mijamy na naszych ulicach, ewentualnie

mo¿na ich spotkaæ na szlaku pozamiejskim. 

I to tez jest rozwi¹zanie, bo có¿ bardziej

relaksuj¹cego ni¿ wypad na ³ono natury 

i przeja¿d¿ka rowerem wœród nieska¿onego

spalinami œrodowiska.

KAD£UBEK

Na drodze ¿ycia s¹ œwiat³a i mroki,

Raz szczêœcie jasne, raz smutek g³êboki,

Ale gdy razem idzie siê we dwoje

£atwiej siê znosi nawet ciê¿kie znoje.

Kamilii i Danielowi Pachla z okazji rocznicy œlubu

wszelkiej pomyœlnoœci, du¿o szczêœcia i mi³oœci przesy³a

pamiêtaj¹ca mama.

Gor¹ce buziaki od kochaj¹cej babci dla Otylii.

* *  *

Podziêkowania

Sk³adam serdeczne podziêkowania pracownikom

Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnowie za

okazane serce, opiekê i wszelk¹ pomoc - £ucja

D¹browska.

18.07. Kamila, Szymona

19.07. Wincentego, Alfreda

20.07. Czes³awa, Hieronima

21.07. Daniela, Andrzeja

22.07. Marii, Magdaleny

23.07. Bogny, Apolinarego

24.07. Kingi, Krystyny

25.07. Jakuba, Krzysztofa

26.07. Anny, Miros³awa

27.07. Julii, Natalii

28.07. Aidy, Innocentego

29.07. Marty, Olafa

30.07. Julity, Ludmi³y

31.07. Ignacego, Ludomi³y

01.08. Piotra, Justyny

02.08. Gustawa, Alfonsa

03.08. Lidii, Augusta

04.08. Dominika, Protazego

05.08. Marii, Stanis³awy

06.08. S³awy, Jakuba

07.08. Doroty, Kajetana

08.08. Emiliana, Cypriana
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Kronika  towarzyska Pamiêtaj o ¿yczeniach dla:
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Apel
do mieszkañców!

Wymieniasz meble lub sprzêt AGD, 

masz zbêdn¹ odzie¿, chcesz wspomóc 

potrzebuj¹c¹ rodzinê? 

Mo¿esz pomóc dziel¹c siê tym czego Ci zbywa. 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”

wspólnie z redakcj¹ “G.Ch.” prosi o wsparcie

dzia³añ na rzecz chojnowskich rodzin.
Przyjmiemy ka¿dy dar i skierujemy 

do osób potrzebuj¹cych.
Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ formê pomocy,

ofiarodawcom podziêkujemy na ³amach 
Gazety Chojnowskiej.

Dary bêd¹ przyjmowane w ka¿dy pi¹tek 

w godz. 18.00 - 19.00 

w sto³ówce przy ul. Drzyma³y 4 

(dawna sto³ówka MPGKiM).

Kontakt tel. 818-66-84. 

UWAGA!
Pilnie potrzebne s¹ meble kuchenne,

pokojowe oraz lodówka.

Z dwutygodniowym opóŸnieniem nast¹-

pi³o rozdanie g³ównych nagród w III

Chojnowskim Dyktandzie. Impreza ta

przesz³a ju¿ do historii. Czy bêdzie IV

Dyktando? To zale¿y jedynie od grupy

osób, które pomagaj¹ mi przy jej realiza-

cji. S¹ wœród nich moje kole¿anki

polonistki przygotowuj¹ce testy dyk-

tand. S¹ równie¿ bibliotekarki i szereg

osób, które wykonuj¹ wiele drobnych

czynnnoœci pozornie nie zwi¹zanych 

z imprez¹.

Jednak najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹

sponsorzy. W tym roku fundatorami

g³ównych nagród by³a Firma “PCG” 

z Chojnowa i Firma Jana Kryszczuka.

To dziêki Panom: Cebuli, Grodkow-

skiemu i Kryszczukowi, zwyciêscy III

Chojnowskiego Dyktanda mogli odje-

chaæ rowerami.

Jakie by³o tegoroczne dyktando? Ponoæ

trudne. Wszyscy uczestnicy pope³nili

b³êdy. Zwyciêscy te¿ tego nie uniknêli.

Jednak walka wœród najlepszych by³a

za¿arta. Uchylaj¹c r¹bka tajemnicy

zdradzê, ¿e o pierwszym miejscu zade-

cydowa³ jeden przeliczeniowy b³¹d

ortograficzny.

Mnie osobiœcie cieszy tak liczny udzia³

m³odzie¿y z Chojnowa i nie tylko. 

W pierwszej dziesi¹tce najm³odszych

uczestników na czwartym miejscu zosta³

sklasyfikowany Jabuk Hofmann z Krzy-

wej. Silna reprezentacja przyjecha³a ze

Szko³y Podstawowej w NiedŸwiedzi-

cach (Grzegorz £ucki - 5, Joanna Lipa - 7).

Pierwsz¹ dziesi¹tkê zamyka Karolina

Kozio³ z Jerzmanowic. Natomiast mis-

trzem ortografii zosta³ mieszkaniec

Lubina, Przemys³aw Sapa³a, który 

o naszej imprezie dowiedzia³ siê z Radia

PLUS.

Kto wygra IV Dyktando? Mistrz zapo-

wiedzia³ swój przyjazd na przysz³o-

roczn¹ imprezê. Mo¿e pojawi siê ktoœ

inny? A mo¿e tytu³ Mistrza Ortografii

Ziemi Chojnowskiej powróci do Choj-

nowa?

To tylko zabawa ze s³owami, przecinka-

mi i kropkami. Jednak ju¿ dzisiaj zapra-

szam na IV Chojnowskie Dyktando. 

Jerzy Kucharski

„Przede mn¹ roztacza³ siê widok hieratycznych szeœæset dziewiêædziesiê-

ciu dwuipó³letnich dêbów i wij¹cej siê rzewnie rzeczu³ki.”

NNaaggrrooddaa    ppoojjeecchhaa³³aa    ddoo  LLuubbiinnaa

Dy¿ury aptek 
w Chojnowie 

w dni œwi¹teczne i niedziele

(lipiec, sierpieñ, wrzesieñ)

Pod S³oñcem: 

31.07.05, 21.08.05, 18.09.05

Salix: 

7.08.05, 28.08.05, 25.09.05

Melisa: 14.08.05, 4.09.05

Farmed: 24.07.05, 15.08.05, 11.09.05

Sobota: 

zwyk³e godziny otwarcia oraz 

- apteka dy¿uruj¹ca 17:00-18:00

Niedziela lub œwiêto - dy¿ury:

9:00-13:00 oraz 17:00-18:00
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WAKACYJNY PORADNIK

B¹dŸ  czujny
Okres letni, to „¿niwa” dla mniejszych 

i wiêkszych z³odziejaszków. Czas wakacji

relaksuje nas, jesteœmy bardziej wyluzowani 

i przy tym mniej czujni. A licho nie œpi (jak

mówi¹).

W czerwcu, lipcu i sierpniu funkcjonariusze

odnotowuj¹ np. zdecydowany wzrost kra-

dzie¿y rowerów. Gdybyœmy tylko chwilkê

pomyœleli o tym, ¿e nie wszyscy s¹ tak uczci-

wi jak my, z pewnoœci¹ nie raz zabezpie-

czylibyœmy swój dwuœlad przed kradzie¿¹. 

A jak to zrobiæ? Kilka podstawowych zasad 

z pewnoœci¹ pomo¿e.

Jak uchroniæ swój rower przed kradzie¿¹

- robi¹c zakupy, zamykaj zawsze rower na

blokadê i miej go “na oku”, nawet gdy

wchodzisz do sklepu tylko na chwilê. Ka¿de

dodatkowe zabezpieczenie utrudnia jego

kradzie¿;

- naucz dziecko, aby nie dawa³o roweru nie-

znajomemu, który chce siê “tylko prze-

jechaæ”. Wielokrotnie doroœli i nieletni

z³odzieje ofiaruj¹ dzieciom drobne kwoty lub

s³odycze w zamian za “po¿yczenie” roweru;

- przypominaj dziecku, aby nie pozostawia³o

roweru bez opieki. Bardzo czêsto dzieci

zajête zabaw¹ pozostawiaj¹ rowery z dala od

miejsca zabawy;

- uprzedŸ dziecko, aby unika³o odludnych

miejsc, gdzie mo¿e paœæ ofiar¹ z³odziei;

- nie zostawiaj roweru w korytarzu piwnicy,

na klatce schodowej, na balkonie (je¿eli

mieszkasz na parterze). Je¿eli ju¿ musisz -

odpowiednio go zabezpiecz;

- zanotuj numer seryjny swojego roweru -

u³atwisz policji jego identyfikacjê.

A jak unikn¹æ innej kradzie¿y?

- w miejscach zagro¿onych (targowiska,

dworce itp.) trzymaj swoj¹ torebkê z przodu,

zamkniêciem do siebie;

- nie noœ wszystkich pieniêdzy w jednym

miejscu, rozdziel je;

- klucze do mieszkania noœ w innym miejscu

ni¿ dokumenty z adresem, je¿eli z³odziej

zdobêdzie taki komplet, mo¿e okraœæ Twoje

mieszkanie, zanim zd¹¿ysz zareagowaæ;

- je¿eli masz przy sobie wiêksz¹ kwotê

pieniêdzy - unikaj zat³oczonych pojazdów;

- nie trzymaj portfela i dokumentów w tyl-

nych kieszeniach spodni, zewnêtrznych

kieszeniach kurtek, w bocznych kieszeniach

toreb;

- p³ac¹c za zakupy, nie pokazuj ca³ej

zawartoœci portfela, najlepiej mieæ wczeœniej

odliczone pieni¹dze;

- podczas mierzenia garderoby, pakowania

sprawunków, p³acenia w sklepie, nie odsta-

wiaj torebki na pod³ogê lub ladê -

z³odziejowi wystarczy nawet krótki moment;

- zwiêksz czujnoœæ, jeœli na przystanku auto-

busowym zauwa¿ysz grupê m³odych ludzi 

z reklamówkami lub odzie¿¹ przewieszon¹

przez rêkê. S³u¿y to do maskowania momen-

tu kradzie¿y, byæ mo¿e w³aœnie z twojej

kieszeni;

- na ulicy unikaj korzystania z wszelkich

podejrzanych us³ug, jak np. wró¿enie, gry

hazardowe, okazyjne mo¿liwoœci zakupu itp. 

Wiosna i lato - najpierw

p¹ki, potem barwne kwiaty,

wreszcie obfitoœæ zieleni,

która ka¿dego nastraja

pozytywnie, nawet jeœli na

co dzieñ nie spostrzegamy

letnich barw wokó³ siebie. 

Czy Chojnów mo¿na naz-

waæ zielonym miastem?

Mamy dwa piêkne parki,

skwery, trawniki i bogaty

drzewostan. Na przestrzeni

ostatnich dwóch lat posa-

dzono blisko 900 drzew 

i krzewów ró¿nego gatun-

ku. Co zatem o miejskiej

zieleni s¹dz¹ mieszkañcy?

Monika Kuszmar

Zieleni nigdy doœæ. Moim

zdaniem powinny byæ ro-

bione wiêksze inwestycje

na ten cel. Zdecydowanie

ma³o zieleni jest na naszym

osiedlu. Mam nadziejê, ¿e

kiedyœ bêdê mog³a relak-

sowaæ siê wœród bujnej zie-

leni, na trawce pod

drzewem nawet na tzw.

blokowisku.

Beata Zborowska

Mamy w naszym mieœci

kilka miejsc gdzie jest

zielono. Jednak ta zieleñ

niszczona jest przez psy i

chuliganów. Moim zda-

niem chojnowskie osiedle

jest takim miejscem, w

którym przyda³oby siê

wiêcej placów zabaw, ³a-

wek, drzew.

Marta £osek - Ekierska

Chojnów jest miastem zie-

lonym, jednak ludzie po-

winni bardziej dbaæ o oto-

czenie. Mamy dwa parki,

ale nale¿a³oby bardziej 

o nie zadbaæ. Wiêcej ³awe-

czek, jakieœ skalniaczki,

urozmaicona roœlinnoœæ 

z pewnoœci¹ podnios³yby

atrakcyjnoœæ tych miejsc.

Danuta Iwanicka

W Chojnowie du¿o jest zie-

leni, s¹ jednak miejsca,

gdzie mog³oby jej byæ

wiêcej. To co ju¿ posiada-

my nale¿y pielêgnowaæ 

i szanowaæ, a z tym, mam

wra¿enie mamy k³opoty.

Diana Jeznach

W naszym mieœcie powin-

no byæ wiêcej zieleni.

Trawniki nie wygl¹daj¹

najgorzej, ale brakuje

klombów i skalniaków. 

W tej zieleni brakuje mi

tak¿e placów zabaw dla

dzieci, gdzie mo¿na by

wypoczywaæ wiedz¹c, ¿e

nasze dziecko wspaniale siê

bawi.

Waldemar Halikowski

Uwa¿am, ¿e nasze miasto

choæ nienajbogatsze, jest

jednak zadbane i czyste.

Jestem zadowolony z usta-

wienia nowych ogródków

jordanowskich na terenie

osiedla. Uwa¿am równie¿,

¿e powinno siê zadbaæ 

o dwa akweny: staw choj-

nowski i “morskie oko”.

Tekst M.Ksi¹¿ek

Fot. A. 

ZZiieelloonnoo  nnaamm  ??!!



11GAZETA CHOJNOWSKA  NR 14/606

Z ksi¹¿ki wydarzeñ kp

* 6 lipca, kilka minut po godz.17 mia³ miejsce po¿ar budynku
mieszkalnego w Chojnowie  przy ul. Drzyma³y. W wyniku
po¿aru spaleniu uleg³y elementy konstrukcji dachu oraz przed-
mioty znajduj¹ce siê w pomieszczeniach strychowych
nale¿¹cych do mieszkañców. 
Prowadzone jest postêpowanie przygotowawcze, które ma
ustaliæ przyczynê po¿aru.

* W nocy z 03/ 04 l ipca n/n sprawca z parkingu
niestrze¿onego przy ulicy Sikorskiego w Chojnowie dokona³
kradzie¿y pojazdu marki BMW na szkodê mieszkañca
Chojnowa. Kilka dni póŸniej z ulicy Królowej Jadwigi zgin¹³
pojazd marki Seat Toledo.
W zwi¹zku z nasileniem siê przestêpczoœci samochodowej
Komisariat Policji w Chojnowie apeluje do mieszkañców mias-
ta o informowanie tut. jednostki o zauwa¿eniu osób pode-
jrzanie zachowuj¹cych siê, a przebywaj¹cych w okolicach
zaparkowanych pojazdów (dot. godzin nocnych), 
o osobach przebywaj¹cych w pojazdach z tzw. “obcymi tabli-
cami rejestracyjnymi”, a poruszaj¹cymi siê w godzinach noc-
nych w okolicach parkingów, itp. 
Zapewniamy  anonimowoœæ.  Prosimy  dzwoniæ  na  telefon  997
lub  z  sieci  komórkowych  na  nr  112.

Apelujemy równie¿ o rozwagê podczas prowadzenia
pojazdów. Od 01.07. odnotowano na terenie miasta i gminy
Chojnów 9 kolizji drogowych oraz 2 wypadki drogowe.

5-7 lipca minê³a trzecia

rocznica ustanowienia

przez chojnowskich

kolarzy rekordu w 48

godzinnej jeŸdzie non -

stop na rowerach górs-

kich. Wkrótce minie te¿

druga rocznica pobicia

w³asnego rekordu w 24 - godz. jeŸdzie non-stop. Dziêki tym re-

kordom Chojnów zosta³ wpisany do Polskiej Ksiêgi Rekordów

jako miasto rekordów rowerowych.

Przez ten okres próbowano oœmiokrotnie w ró¿nych miejscach 

w kraju pobiæ te rekordy, ale nikomu siê to jeszcze nie uda³o.

Œwiadczy to o tym; ¿e chojnowianie umieœcili poprzeczkê bardzo

wysoko poza tym zorganizowanie takiej imprezy wymaga du¿ego

zaanga¿owania w³adz s³u¿b miejskich, instytucji oraz pieniêdzy.

Jak siê okaza³o jest to mo¿liwe tylko w Chojnowie. Nasi rekor-

dziœci maj¹ siê dobrze , gdy siê spotykaj¹ pada czêsto pytanie,

kiedy znowu pojedziemy po rekord. Pewnie brak w naszym mieœ-

cie takich imprez, tym bardziej, ¿e w ostatnim czasie jakby

kolarze zaczêli omijaæ nasze miasto. Mo¿e warto wpleœæ takie

imprezy w obchody dni Chojnowa, bo chyba mamy siê czym

pochwaliæ. 

J.S.

W Polsce, w jego kategorii nie ma lepszego, w Europie bli¿szy idea³u jest
tylko jeden.
Grzegorz Sochacki, chojnowianin, reprezentant g³ogowskiego klubu
„Goliat” do tytu³u wicemistrza Europy w kulturystyce szed³ ciê¿k¹, ale
owocn¹ drog¹.

Zaczyna³ jako nastolatek w przydomowej si³owni. Pojawia³ siê tam z tych
samych powodów co wiêkszoœæ jego rówieœników – si³ownia by³a na to-
pie, nieco sprê¿ystych miêœni te¿, no i kondycja sportowca równie¿ robi³a
wra¿enie, zw³aszcza na p³ci przeciwnej.
Tam dostrzegli go profesjonaliœci. D³ugo nie dawa³ siê namówiæ na sys-
tematyczne treningi i rygor dietetyczny. W koñcu uleg³, a wtedy
wydarzenia potoczy³y siê b³yskawicznie. Niewiele czasu potrzebowa³ ¿eby
udowodniæ, ¿e bystre oko „starych wyjadaczy” siê nie myli³o. Tytu³ów
regionalnych nie sposób dziœ policzyæ, kilkakrotny wicemistrz i mistrz
Polski, siódmy na mistrzostwach kontynentalnych, drugi w Europie.
- Europejsk¹ rywalizacjê poprzedzi³y mistrzostwa Polski w Warszawie –
mówi G. Sochacki. - Po wygranej w swojej kategorii spotka³em siê 
z pozosta³ymi mistrzami w tzw. kategorii open wy³aniaj¹cej najlepszego 
z najlepszych. By³ to mój szczêœliwy dzieñ, wygra³em i wkrótce potem
stan¹³em w szranki z miêdzynarodow¹ obsad¹ kulturystów walcz¹cych 
o tytu³ europejski.

Mistrzostwa Europy w Kulturystyce i Fitness w Brasov w Rumunii by³y
ogromnym wyzwaniem dla naszego reprezentanta.
- Okres przed zawodami, to czas nie tylko intensywnych treningów, ale 
i szczególnej dba³oœci o dietê. Przez kilka miesiêcy dzieñ zaczynaj¹cy siê
wczesnym rankiem przeplatany jest æwiczeniami i przygotowaniami
licznych posi³ków. W ci¹gu doby bywa, ¿e jest ich nawet siedem – staran-
nie wywa¿onych, sklasyfikowanych witaminowo i kalorycznie. Dieta 
w naszej dziedzinie jest bardzo istotna. Nawet jeden cukierek, czy nie-
winne ciasteczko mo¿e zniweczyæ pracê kilku okupionych wyrzeczeniami 
i samodyscyplin¹ miesiêcy pracy.

Wed³ug s³ów naszego mistrza nie tylko dieta jest wa¿na. O sukcesie
zawodnika i jego przysz³oœci decyduj¹ geny.
- Uwarunkowania genetyczne stanowi¹ blisko 80% powodzenia. Jeœli nie
ma siê wrodzonych predyspozycji ¿adne treningi nie ukszta³tuj¹ naszego
cia³a tak, ¿eby liczyæ siê w czo³ówce. Z drugiej strony, genetyka to nie
wszystko – na sukces, tak jak w ka¿dej dziedzinie, trzeba sobie zapraco-
waæ.

Czy w nawale zajêæ, miêdzy si³owni¹, a blatem kuchennym chojnowski
kulturysta ma czas na relaks?
- Najlepiej wypoczywam przy tzw. grzebaniu przy samochodach.
Odskoczni¹ s¹ dla mnie wszelkiego rodzaju przeróbki, tuningowanie,
udoskonalanie kszta³tów, tworzenie oryginalnych form nadwozia. 
Pewn¹ odskoczni¹ jest dla mnie tak¿e snucie planów na przysz³oœæ, nie
koniecznie realnych. Marzenia, to przecie¿ doskona³y sposób na relaks
psychiki. Jedno z wielu moich marzeñ mam nadziejê, ¿e uda siê zreali-
zowaæ ju¿ wkrótce. Lokata w pierwszej trójce mistrzostw œwiata, to by³oby
coœ. Szansa na to bêdzie ju¿ za kilka miesiêcy, mam nadzieje, ¿e bêdziemy
mieli wówczas powód, ¿eby spotkaæ siê w redakcji ponownie.
Trzymamy kciuki!

eg

S¹ nie do pobicia Chojnowianin wicemistrzem Europy w kulturystyce

WyrzeŸbiony mistrz
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - ul. Œciegiennego 4, tel. 818-83-46;

Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93
ZAPRASZA

- na wystawê prac konkursu plas-

tycznego przeprowadzonego

wœród przedszkolaków -„W œwie-

cie baœni Andersena”

- do uczestnictwa w wakacyjnych

konkursach

INFORMUJE

W okresie wakacji:

- w soboty biblioteka jest nieczynna

- Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y

czynny jest od godz.10.00 do godz.

16.00

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Polecamy kilka ciekawych ksi¹-

¿ek, z których skorzystaæ mo¿na

m.in. przy organizowaniu twór-

czego spêdzenia czasu wolnego:

Winfred Kaminski, Bert Gigas -

„PODRÓ¯ DO KRAINY FAN-

TAZJI: propozycje zabaw rozluŸ-

niaj¹cych dla dzieci w wieku od 8

do 12 lat”

W ksi¹¿ce tej pedagodzy przed-

stawiaj¹ æwiczenia rozluŸniaj¹ce

z³o¿one z elementów, które mo¿na

dowolnie komponowaæ. U³atwi¹

one rozwijanie w³asnej fantazji 

i œmiesznymi karykaturami zachê-

ca do wymyœlania kolejnych,

w³asnych historyjek.

Ina Kunz - „ODKRYWANIE

CISZY: æwiczenia odprê¿aj¹ce dla

dzieci w wieku od 3 do 8  lat”

Spokój i odprê¿enie s¹ w obec-

nych pe³nych poœpiechu czasach

wa¿-nym warunkiem, którego

spe³nienie pozytywnie wp³ywa na

wiele sfer naszego ¿ycia m.in. na

naukê oraz który jest wa¿nym

celem wychowawczym. Autorka

przedstawi³a w ksi¹¿ce pe³ne fan-

tazji æwiczenia odprê¿aj¹ce,

pobudza-j¹ce koncentracjê zabawy

oraz pomys³y na malowanie do

prze-prowadzenia w rodzinie,

przedszkolu i pierwszych klasach

szko³y podstawowej.

Rosita Corbella Paciotti -

„RADOŒÆ CZYTANIA : moje

pierwsze kroki”

Opowieœci z ¿ycia codziennego.

Kolorowe obrazki i mnóstwo

pomys³ów umo¿liwiaj¹ dziecku

poznanie nowych s³ów, pomagaj¹

wyraziæ myœli. To zabawa s³owa-

mi i pokonywanie pierwszych

trudnoœci jêzykowych, a tak¿e

poznanie przyjemnoœci czytania.

Dzia³ dla Doros³ych:

„POGÓRZE KACZAWSKIE” /

pod red. Marka Staffy

Tom 7 S³ownika Geografii

Turystycznej Sudetów. 

Obszerne wydawnictwo dla tych,

co chc¹ wiedzieæ wiêcej o naszym

regionie. Przy opracowywaniu

hase³ korzystano przede wszys-

tkim z materia³ów Ÿród³owych,

wykorzystano dostêpne publikacje

ogólne i specjalistyczne, krajowe 

i zagraniczne.

Ksi¹¿ka udostêpniana w czytelni.

Regulamin konkursu na logo
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Chojnowie

1. Konkurs ma charakter

otwarty.

2. Ka¿dy uczestnik mo¿e

z³o¿yæ 1 pracê w dowolnej

technice graficznej.

3. Autorem pracy mo¿e byæ

wy³¹cznie jedna osoba.

4. Format prac: A5.

5. Prace konkursowe powin-

ny mieæ podan¹ nazwê insty-

tucji w pe³nym brzmieniu, tj.

Miejska Biblioteka

Publiczna w Chojnowie.

6. Do pracy nale¿y do³¹czyæ

dane osobowe autora: imiê,

nazwisko, adres.

7. Wszystkie prace nades³ane

na konkurs staj¹ siê w³asnoœ-

ci¹ MBP w Chojnowie, która

zastrzega sobie prawo do ich

bezp³atnego reprodukowania

w celach popularyzatorskich.

8. Termin sk³adania prac

up³ywa 19 sierpnia 2005 r.

9. Laureaci konkursu otrzy-

maj¹ nagrody ufundowane

przez bibliotekê.

Muzeum Regionalne w Chojnowie serdecznie

zaprasza na wystawê pn.

PRZEGL•D CHOJNOWSKIEJ PLASTYKI

Wystawê mo¿na ogl¹daæ przez okres wakacji 

i kilka pierwszych dni wrzeœnia.

Muzeum Regionalne w Chojnowie

Czynne od œrody do pi¹tku  
w godz. 8.00 - 16.00
w soboty i niedziele 

od 11.00 - 16.00,
w soboty wstêp bezp³atny.
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DOMY MIESZKANIA
LOKALE
Sprzedam mieszkanie w³as-

noœciowe w nowym budow-

nictwie, 65 m2, I piêtro, po

remoncie, drewniane pod³ogi,

kompletne wyposa¿enie kuch-

ni i ³azienki, ocieplone, nowe

okna, telefon, spokojni i mili

s¹siedzi. Dodatkowo do sprze-

da¿y gara¿ przy ul. Legnickiej

(nad Skor¹). Cena do uzgod-

nienia. Wiadomoœæ: 

tel. 0604-857-555.

Sprzedam mieszkanie w³as-

noœciowe, 40 m2, 2 pokoje,

kuchnia, ³azienka, parter, po

remoncie. Wiadomoœæ: 

tel. 0604-056-438.

Sprzedam mieszkanie w Choj-

nowie w nowym budow-

nictwie (ul. Sikorskiego) 

o pow. 53 m2. Wiadomoœæ:

tel. 817-88-38 po godz. 18.00.

Sprzedam mieszkanie w³as-

noœciowe, 3.pokojowe w no-

wym budownictwie, o pow.

57 m2, IVp., w centrum Choj-

nowa. Wiadomoœæ: 

tel. (076) 847-47-09.

Sprzedam mieszkanie w³as-

noœciowe, o pow. 64 m2, po

wymianie okien, ul. £okietka.

Wiadomoœæ: tel. 818-62-34. 

Sprzedam mieszkanie w³as-

noœciowe, pow. 52,30 m2,

IIp., kuchnia, ³azienka, 1000

z³/m2. Wiadomoœæ: 

tel. 0602-173-504.

Sprzedam niedrogo mieszka-

nie w³asnoœciowe w Chojno-

wie, pow. 43 m2, 3 pokoje,

kuchnia, ³azienka. 

Wiadomoœæ: tel. 818-18-59

lub 0692-102-273.

Sprzedam mieszkanie w³as-

noœciowe w nowym budow-

nictwie, IVp, pow. 57 m2, 

3 pokoje, kuchnia, ³azienka,

wc. Wiadomoœæ: 

tel. 818-71-90.

Sprzedam mieszkanie w Choj-

nowie w centrum, Ip., pow.

69 m2, 3 pokoje, blok z ceg³y.

Wiadomoœæ: tel. 818-84-67

lub 0605-357-423.

Sprzedam mieszkanie o pow.

65 m2, Ip., ul. £okietka 7d/4,

Chojnów, wysoki standard.

Wiadomoœæ: tel. 818-60-38 po

godz. 21 lub 0602-118-526.

Sprzedam mieszkanie w³as-

noœciowe w Budziwojowie, 

o pow. 43 m2, 2 pokoje,

kuchnia, ³azienka, przedpokój, 

2 pomieszczenia gospodarcze.

Wiadomoœæ: tel. 819-10-74

lub 0692-616-490.

Sprzedam kawalerkê w Choj-

nowie o pow. 27 m2, IIIp., po

remoncie (ul. Paderewskiego).

Wiadomoœæ: tel. 818-14-62

lub 0607-925-142.

Sprzedam kawalerkê, pow. 

35 m2, na parterze. 

Wiadomoœæ: tel. 818-82-73.

Kupiê mieszkanie 3. lub 

4. pokojowe na osiedlu w Pio-

trowicach. Wiadomoœæ: tel.

819-75-51 lub 0605-732-646.

Kupiê mieszkanie w starym

lub nowym budownictwie,

mo¿e byæ do remontu – mini-

mum 3 pokoje. 

Wiadomoœæ: tel. 819-15-99

lub 0510-593-914.

Zamieniê mieszkanie komu-

nalne, do IIp., pow. 80 m2, na

pokój z kuchni¹ (IIp.) z dop³a-

t¹. Wiadomoœæ:tel. 819-67-13,

po godz. 18.00.

Zamieniê mieszkanie ca³e IIp.,

ok. 80 m2 + gara¿ + ogródek,

atrakcyjna okolica, na 2.poko-

jowe z wygodami powy¿ej

parteru (nie IVp.) w starym

budownictwie z gara¿em.

Wiadomoœæ: 

tel. 0606-971-340.

Zamieniê mieszkanie w sta-

rym budownictwie, IIp., 

o pow. ok. 30 m2, pokój 

z kuchni¹, na podobne na ni¿-

szej kondygnacji.

Wiadomoœæ: ul. Wojska

Polskiego 22/7.

Zamieniê kawalerkê po gene-

ralnym remoncie w kamieni-

cy, niski czynsz, ³adna i spo-

kojna okolica, Ip., na wiêksze,

mo¿e byæ do remontu, do 

90 m2. Wiadomoœæ: 

tel. 0505-82-22-49.

Poszukujê do wynajêcia ka-

walerki w starym lub nowym

budownictwie. Wiadomoœæ:

tel.0693-521-139, po godz.

15.00.

Poszukujê 2.pokojowego

mieszkania do wynajêcia 

w Chojnowie. Wiadomoœæ:

tel. 818-79-82.

PRACA
Zatrudniê na umowê-zlecenie

osobê w charakterze telemar-

keterki. Warunek – korzys-

tanie z us³ug sieci Tele2, mi³y

g³os, dynamiczna osobowoœæ.

Wiadomoœæ: tel. 818-83-23 

w godz. wieczornych lub

0606-143-805.

INNE
Sprzedam dzia³ki budowlane

po³o¿one w po³udniowej czêœ-

ci miasta miêdzy ulicami:

Asnyka i Z³otoryjsk¹ o pow.

od 844 m2 do 1333 m2.

Wiadomoœæ: 

tel. 0608-330-379.

Sprzedam grunt rolny, upra-

wiany, kl. III, 2 km od Choj-

nowa (kierunek Chojnów-

Goliszów), pow. 2,34 ha, cena

do uzgodnienia. Wiadomoœæ:

tel. (076) 818-15-80 

lub 0505-157-871.

Kupiê 1 h pola lub ³¹ki w oko-

licach Chojnowa. 

Wiadomoœæ: tel. 819-75-51

lub 0605-732-646.

Posiadam do wynajêcia pole

namiotowe (okolice Chojno-

wa) z wod¹ i elektrycznoœci¹

nadaj¹ce siê równie¿ do

prowadzenia dzia³alnoœci

gospodarczej, np. auto-handel.

Wiadomoœæ: 

tel. 0602-173-504.

Sprzedam fotel 1.osobowy,

rozk³adany w kolorze be¿o-

wym z br¹zem, wykoñczenie

drewno dêbowe, dodatkowo

komplet poœcieli. Wiadomoœæ:

tel. 818-18-95.

Sprzedam sukniê œlubn¹ rozm.

44/46, dwuczêœciow¹, ró¿o-

wo-bia³¹, spódnica z halkami,

pokryta at³asem i bia³ym

tiulem, delikatnie podczepiana

aplikacj¹, w bardzo dobrym

stanie, cena 800 z³. 

Wiadomoœæ: 

tel. 0600-808-784 lub 

818-66-657 po godz. 20.00.

OG£OSZENIA  DROBNE

FHU "DANA" Danuta Marciniszyn
Chojnów ul. Zielona 2 

(teren tartaku) 
wjazd od ul. Zielonej i Drzyma³y

Czynne od poniedzia³ku do soboty 
w godz. 7.00 - 17.00

Tel. 076 819-25-01, 888-175-
239, 695-698-826.

UWAGA !!!
* Konkurencyjne ceny wêgla i z³omu - 

mo¿liwoœæ negocjacji cen!

* Rabat do 5% ceny wêgla!

* Uwzglêdniamy reklamacje odnoœnie 

jakoœci wêgla!

* Transport i roz³adunek do piwnic 

w cenie zakupu!

* Us³ugi lombardowe 

SSkk³³aadd    ooppaa³³uu ,,     
sskkuupp    zz ³³oommuu

Apteka "Salix"
Alfred Gruszka i S-ka

ul. Œciegiennego 8

w Chojnowie (obok koœcio³a) 

ZAPRASZA

21 lipca 2005 r. (czwartek)

w godz. 12.00 - 18.00

na bezp³atny TEST SKÓRY
i konsultacje kosmetyczne

Z tym kuponem 5% rabatu na 

1 wybrany dermokosmetyk 

lub kosmetyk do pielêgnacji

twarzy lub cia³a

w dniach 21 - 23.07.2005 r.
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LLLL eeee tttt nnnn iiii aaaa     pppp rrrr oooo mmmm oooo cccc jjjj aaaa     
nnnn aaaa     pppp aaaa nnnn eeee llll eeee !!!!

Nowe kolekcje,
atrakcyjne ceny!

Kredyty hipoteczne do 30 lat,

oprocentowania od 1,75%
- na sp³atê wszystkich zaci¹gniêtych 

kredytów i zad³u¿eñ w ZUS, US, zajêcia 

komornicze, windykacja,

- na wykup mieszkania ze spó³dzielni 

mieszkaniowej,
- na budowê i rozbudowê domu,

- na zakup mieszkania na rynku pierwotnym 

lub wtórnym,

- kredyt dla klientów ze z³¹ histori¹ w BIK 

lub znajduj¹cych siê na "Czarnej liœcie".

Kredyty gotówkowe do 20.000 z³.

BANKOWE KREDYTY -

HIPOTECZNE - GOTÓWKOWE

Doradca Bankowo-Finansowy 
Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok. 3 (by³y

US) TEL.076/ 844-39-25,  841-53-66

"CALLA"
Ryszard  Szymañski

OFERUJEMY:

Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
Chojnów cmentarz tel. 8196-353

(ca³odobowy)
Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516 

(ca³odobowy)
Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510

(ca³odobowy)
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KAMIENIARSKIE

ODZIE¯ ¯A£OBNA
GROBOWIEC 2-osobowy 1200 z³

PRZEWÓZ  DO  PROSEKTORIUM

Chojnów tel. 724 60 60 -  ul. Chmielna 3
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15GAZETA CHOJNOWSKA  NR 14/606

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 11,  art. 18 ust.1 i art.

40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr  142,

poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Miejska Chojnowa

uchwala, co nastêpuje :

§ 1.

Na terenie miasta Chojnowa ustala siê nastêpuj¹c¹

lokalizacjê  targowiska :

a) targowisko miejskie po³o¿one w Chojnowie przy

ul. Grodzkiej 15 na nieruchomoœci oznaczonej 

w operacie ewidencji gruntów na dzia³kach Nr

271/2, 271/3, 271/4, 271/7 o powierzchni 1.869 m2

oraz na terenie przyleg³ym dzia³ka Nr 271/6 

o powierzchni 1.402 m2,

b) nadzór nad  prowadzeniem targowiska sprawuje

Burmistrz Miasta Chojnowa,

c) targowisko prowadzi przedsiêbiorca lub jednostka

organizacyjna na zasadach okreœlonych w umo-wie

o prowadzenie targowiska, zawartej z Gmin¹.

§ 2.

Uchwala siê regulamin, obowi¹zuj¹cy na targo-

wisku, o którym mowa w § 1, w brzmieniu:

1. Targowisko czynne jest w dniach od poniedzia³ku

do soboty w godzinach od  6.00  do 18.00.

2. Uprawnionymi do wykonywania handlu na tar-

gowisku s¹ osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed-

nostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoœci

prawnej.

3. Sprzeda¿ na terenie targowiska odbywaæ siê mo-

¿e tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach na

zasadach okreœlonych prawem i niniejszym regu-

laminem.

4. Sprzeda¿ z kiosków i pawilonów handlowych

mo¿e siê odbywaæ po wczeœniejszym zawarciu, 

z Burmistrzem Miasta Chojnowa,  umowy dzier¿a-

wy terenu pod te obiekty.

5. Osoby dokonuj¹ce sprzeda¿y na targowisku

zobowi¹zane s¹ do posiadania przy sobie dokumen-

tów stwierdzaj¹cych to¿samoœæ oraz innych doku-

mentów umo¿liwiaj¹cych okreœlenie legalnoœci ich

dzia³alnoœci handlowej.

6. Ilekroæ w przepisach Regulaminu jest mowa o:

a) stoisku handlowym - rozumie siê przez to pa-

wilon, kiosk, kontener, stó³  itp. urz¹dzenie s³u¿¹ce

do przechowywania, eksponowania i sprzedawania

towarów oraz  œwiadczenia us³ug na targowisku,

b) miejscu sprzeda¿y - rozumie siê przez to wy-

dzielon¹ powierzchniê wraz ze stoiskiem hand-

lowym lub sam¹ powierzchniê sprzeda¿y na tar-

gowisku,

c) sprzedawcy - rozumie siê przez to sprzedawcê 

i osobê œwiadcz¹c¹ us³ugi na targowisku,

d) op³acie targowej - rozumie siê przez to op³atê

targow¹ okreœlon¹ Uchwa³¹ Rady Miejskiej Choj-

nowa dotycz¹c¹ okreœlenia wysokoœci  dziennych

stawek op³aty targowej,

e) prowadz¹cym targowisko - rozumie siê przez to

osobê fizyczn¹, prawn¹ lub inn¹ jednostkê organiza-

cyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, wybran¹

do prowadzenia targowiska,

f) nale¿noœci - rozumie siê przez to wszystkie

op³aty pobierane przez prowadz¹cego targowisko,

za wyj¹tkiem op³aty targowej.

§  3.

Na targowisku mog¹ byæ sprzedawane wszystkie

towary z wyj¹tkiem:

a) napojów alkoholowych,

b) broni, amunicji, materia³ów pirotechnicznych 

i wybuchowych,

c) kamieni  i metali szlachetnych oraz przedmiotów

z nich sporz¹dzonych, zagranicznych banknotów 

i monet, papierów wartoœciowych,

d) nafty, benzyny, spirytusu, denaturatu ska¿onego,

trucizn, œrodków leczniczych

e) innych artyku³ów, których sprzeda¿ jest zabro-

niona na podstawie odrêbnych przepisów.

§  4.

Na targowisku zabrania siê:

a) spo¿ywania napojów alkoholowych i u¿ywania

innych œrodów odurzaj¹cych,

b) organizowania i prowadzenia gier hazardowych ,

c) naruszania przepisów budowlanych, sanitarnych

i  przeciwpo¿arowych,

d) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlo-

wego i wydzielonej powierzchni sprzeda¿y oraz

zmiany i zamiany wyznaczonego miejsca sprze-

da¿y,

e) sk³adowania i sprzeda¿y towarów na ci¹gach

komunikacyjnych ( nie dotyczy to miejsc sprzeda¿y

okazjonalnej wyznaczonych przez prowadz¹cego

targowisko),

f) prowadzenia sprzeda¿y towarów w drodze pub-

licznych losowañ lub przetargów (z wyj¹tkiem

losów loterii ksi¹¿kowej).

§  5.

Sprzedawcy na targowisku zobowi¹zani s¹ do :

a) przestrzegania regulaminu targowiska, przepi-

sów przeciwpo¿arowych, sanitarno- higienicznych, 

b) dbania o utrzymanie miejsca wyznaczonego do

sprzeda¿y w nale¿ytym  stanie porz¹dkowym 

i czystoœci,

c) wniesienia dziennej op³aty targowej i uzyskania

dowodu jej wp³aty,

d) zachowania dowodu wniesienia op³aty targowej

do momentu opuszczenia  targowiska  oraz  okazy-

wania go podczas kontroli  osobom  kontroluj¹cym,

e) dokonywania sprzeda¿y na miejscu wyznac-

zonym przez prowadz¹cego targowisko a w przy-

padku  sprzeda¿y prowadzonej w punktach sta³ych

(kioskach) w miejscach wyznaczonych przez mias-

to,

f) umieszczania na towarach, wystawionych do

sprzeda¿y, ceny w sposób zapewniaj¹cy prost¹ i nie

budz¹c¹ w¹tpliwoœci informacjê o ich wysokoœci,

g) u¿ywania do wa¿enia lub mierzenia  sprzeda-

wanych towarów  wy³¹cznie jednostek miar obo-

wi¹zuj¹cych w obrocie towarowym tj. metr, kilo-

gram, litr i ich pochodne,

h) u¿ywania narzêdzi pomiarowych posiadaj¹cych

wa¿n¹ cechê legalizacji, ustawionych lub u¿yt-

kowanych w taki sposób, aby kupuj¹cy mieli

mo¿liwoœæ stwierdzenia prawid³owoœci i rzetelnoœci

wa¿enia i mierzenia,

i) oznaczenia  punktu sprzeda¿y imieniem i naz-

wiskiem   lub nazw¹ firmy oraz sprzedawanych

artyku³ów w sposób przewidziany przepisami

prawa.

§  6.

Do zadañ prowadz¹cego targowisko nale¿y:

a) pobieranie osobiœcie lub przez osobê wyznaczon¹

(inkasenta) dziennej op³aty targowej, za pok-

witowaniem  na drukach œcis³ego zarachowania ,

b) wyznaczanie miejsc sprzeda¿y na targowisku,

c) kontrolowanie czy sprzedaj¹cy posiadaj¹ dowód

uiszczenia op³aty targowej i  dowód uiszczenia

innych nale¿noœci z tytu³u prowadzenia handlu tar-

gowiskowego,

d) informowanie w³aœciwych s³u¿b i inspekcji 

o przypadkach ³amania prawa na targowisku,

e) bie¿¹ce konserwowanie i utrzymanie  w spraw-

noœci infrastruktury targowiska,

f) ustalanie wysokoœci op³at za urz¹dzenia oraz

czynnoœci i us³ugi u³atwiaj¹ce dzia³alnoœæ handlow¹

na targowisku, które zatwierdza Burmistrz Miasta

Chojnowa,

g) umieszczanie - w miejscu - ogólnie dostêpnym -

aktualnych dokumentów:

- regulaminu targowiska, 

- uchwa³y Rady Miejskiej Chojnowa ustalaj¹cej

wysokoœæ dziennych stawek op³aty targowej, 

- cennika nale¿noœci za urz¹dzenia oraz czynnoœci 

i us³ugi,

h) bie¿¹ce wykonywanie innych czynnoœci wi¹¿¹-

cych siê z prowadzeniem targowiska, których zakres

okreœla Burmistrz Miasta Chojnowa,

i) bie¿¹ce utrzymanie porz¹dku na terenie targo-

wiska, zgodnie z zawart¹ umow¹.

§  7.

1. Wszystkie spory miêdzy sprzedaj¹cymi rozstrzy-

ga, w zakresie swoich kompetencji, prowadz¹cy tar-

gowisko, a miêdzy prowadz¹cym targowisko 

i handluj¹cymi Burmistrz Miasta Chojnowa, za

wyj¹tkiem spraw regulowanych umowami cywilno-

prawnymi.

2. Sprzedaj¹cym przys³uguje prawo wnoszenia

skarg na dzia³alnoœæ prowadz¹cego targowisko oraz

wniosków dotycz¹cych funkcjonowania targowiska.

Ksi¹¿ka skarg i wniosków znajduje siê u prowadz¹-

cego targowisko.

§  8.

Targowisko winno posiadaæ tablicê informacyjn¹

okreœlaj¹c¹ :

a) nazwê targowiska i jego adres,

b) dni i godziny  handlu,

c) imiê i nazwisko, nazwê prowadz¹cego targo-

wisko, jego adres i telefon.

§  9.

Nieprzestrzeganie postanowieñ niniejszego Regula-

minu powoduje zastosowanie  rodków prawno -

administracyjnych.

§ 10.

Traci moc uchwa³a Nr  XI/47/90 Rady Narodowej

Miasta i Gminy w Chojnowie z dnia 28 lutego 

1990 r.w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w

Chojnowie.

§ 11.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi

Miasta Chojnowa.

§ 12.

Uchwa³a wchodzi w  ¿ycie po up³ywie 14 dni od

dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym  Woje-

wództwa Dolnoœl¹skiego oraz podlega podaniu do

publicznej wiadomoœci poprzez rozplakatowanie 

w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie, na

targowisku miejskim i og³oszeniu w Gazecie Choj-

nowskiej.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Maciej   Cieœla

Uchwa³a Nr  XLIV/208/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia  29 czerwca  2005 r.

w sprawie lokalizacji targowiska na terenie Miasta Chojnowa oraz ustalenia regulaminu targowiska
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